
Inför matchen mellan Viggan och
Tureberg hade nog de flesta ägnat
mest tid åt att försöka räkna ut hur
många mål som Tureberg skulle
kunna vinna med. Nordicbet likaså,
som satt oddset : 8,40 - 6,90 - 1,10.
Till råga på allt hade Viggan två spe-
lare avstängda samt fyra skadade.

Turebergs IF, som innan matchen
hade fyra raka segrar och en målskill-
nad på hela 19-2, kunde nog också
räknas till den skara, som utgick från
att det skulle bli en lätt match.

Men så blev inte fallet. Den första
halvleken var mest ett ständigt ställ-
ningskrig där Tureberg hade mest
boll och hade den bästa skottstatisti-
ken, även om alla skott mestadels
gick långt utanför. Viggan däremot,
hade de i särklass vassaste chanserna,
inte minst med hjälp av Tureberg. 

I ett pressat läge tvingas en av Ture-
bergs backar att rensa med ett sten-
hårt skott från mycket kort håll, där
målvakten Jocke Kenne tvingas till

en reflex-
räddning
vid krys-
set. 

På den
efterföljan-
de hörnan
så lyckas
målvakten
precis räd-
da Håkan
Roswalls

nick vid stolproten. Håkan kunde
senare genom en äkta brasse-bicycle-
tas göra 1-0 i den 40:e minuten. I den
43:e minuten lyckas dock Tureberg
kvittera genom ett sk “billigt” mål..

Den andra halvleken bjöd på mer
dramatik. Medan Tureberg trycker på
svarar Viggan hela tiden med giftiga
kontringar och vid ett sådant tillfälle
fälls Mikael Houlst i straffområdet. 

Håkan Roswall som lägger straffen,
skjuter dock så att Jocke Kenne klarar
skottet, men på returen nickar Håkan
in bollen och Viggan tar ledningen
med 2-1 i den 63:e matchminuten.

Trots att Tureberg har mest boll så
lyckas man ändå inte skapa några di-
rekta chanser, annat än ett ribbskott.    

Viggan däremot, som med en hero-
iskt kämpande backlinje, hela tiden
får spela defensivt, svarar ändå för de
flesta farliga målchanserna.

Tureberg kvitterar dock till sist i
den 82:a och sett till helheten så var
det nog ett rättvist resultat, men det
var ytterst nära att Viggan vann.
För mer information om matchen se
vår hemsida www.viggan.com.     q
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Vikingsidan, som du har framför dig, är ett samarbetsprojekt mellan
Viggbyholms IK och lokaltidningen Mitt i, där du kan läsa om referat
mm från Viggans senaste matcher och om vad som är på gång under
fotbollssäsongen. Nästa nummer kommer på tisdag, den 6 juni.

MATCH     FAKTA

Viggbyholms IK 2(1)
Turebergs IF 2(1)

Datum: Måndag 15 maj, kl 20.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Publik: 83 
Viking: Tom Gyldorff
Målgörare: Håkan Roswall 2
Rött kort: Ingen
Gula kort: Ingen
Domare: Mikael Carlsson

Årsmöte på Ålandshav

www.stadium.se/teamsales

Vi måste orka satsa framåt!
Idrottsrörelsen ger hundratusentals barn och ungdomar en meningsfull fritid.
Varje dag, året om. Men ord som ledarbrist, hallbrist och säsongsavgifter grumlar
idyllen. Stadium vill på alla sätt stötta den viktiga, hårt arbetande idrottsrörelsen.
Vi gör det genom att mot föreningarna hålla lägst priser, ge bäst service och mest
bonus. I år betalar vi ut 10 miljoner i bonus till våra medlemsföreningar.
Så att ni ska orka satsa vidare.
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för flickor och pojkar födda 1994-99 
Varmt välkomna till Hägernäs IP
16-22 juni (ej lördag/söndag) kl 9.00-15.00
14-18 augusti kl 9.00-15.00

Sommarens Fotbollsskola

Anmälan görs via mail till viggbyholmsik@telia.com
Lunch och mellanmål ingår i anmälningsavgiften. Betalning av anmälningsavgiften,
SEK 900, görs till plusgirokonto 137 95 08 - 3. Ange för- och efternnamn, födelseår,

adress, mailadress och telefonnummer där anhörig kan nås under dagtid.
Bekräftelse med utförligt PM sänds ut veckan innan fotbollsskolans start. 

sponsrar Viggbyholms IK

Max Stjernfelt i kamp med Turebergs målvakt Jocke Kenne. Matchen var i sig en ständig kamp där Viggan endast var 8 minuter från en trepoängare mot Tureberg.

Håkan Roswall, tvåmålsskytten.

För sex år sedan bildades Viggans
supporterklubb, Kamratklubben
Gamla VIK:are, där gamla spelare
och ledare träffas med jämna mellan-
rum och pratar idrottsminnen.  

Klubben har idag ca 70 betalande
medlemmar och den 13 maj hade
man årsmöte på Ålandshav, där 22
personer slöt upp inför avresan från
Grisslehamn. Ordförande är Bengt
Hallsten och han välkomnar gärna
nya medlemmar till klubben. 
Ring gärna Bengt på 08-756 09 41.

På bilden ser vi två glada gamänger och Viggan-
profiler, Björn Pousette Jr och Lars Göran

Södergren. Björn var målvakt och Lars Göran spe-
lande tränare när Viggan spelade i div 5, 1976-77.

För andra året i rad förlades årsmötet på Ålandshav och det dignande smörgåsbordet lät sig väl smaka. I förgrun-
den ses bl a Arthur Gustafsson, Anders Wallins rygg, Sune Hansson (skymd), Tommy Attermo och Jan Törnblad.

Owe Sjöblom lägger ut texten för Jan Törnblad och Tommy Attermo vid ankomsten till Grisslehamn. Arthur
Gustafsson, Agne Mattsson, Uffe Brottman (skymd) och Kenneth Eriksson  lyssnar också andäktigt.

Viggan skakade Turan
Viggan tog en poäng i mötet mot seriefavoriten Turebergs IF efter att ha haft ledningen två
gånger i matchen. Håkan Roswall svarade för Viggans bägge mål och ett skakat Tureberg
kunde kvittera när endast 8 minuter återstod. Med 11 man på planen är Viggan riktigt bra.

NÄSTA HEMMAMATCH:
Viggbyholms IK -

Djurgårdsbrunns FC
Söndag 28 maj, kl 14.00

             


